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Grupo Operacional  
IntenSusVITI - Intensificação sustentável da vitivinicultura através da poda mecânica 

Operação - 1.0.1 - Grupos Operacionais 
Anúncio de abertura nº - 01/ Ação 1.1/2016 

Parceria nº 82 / Iniciativa nº 164 
 

 

N.º do grupo operacional: 

Parceria nº 82 / Iniciativa nº 164 

 

Nº dos projetos que integram o grupo operacional (GO): 

PDR2020-101-032001 (Líder), PDR2020-101-032002, PDR2020-101-032003, PDR2020-101-032004, 
PDR2020-101-032005, PDR2020-101-032006, PDR2020-101-032007, PDR2020-101-032008 e 
PDR2020-101-032009 

 

Designação do plano de ação: 

“IntenSusVITI - Intensificação sustentável da vitivinicultura através da poda mecânica” 

 

Identificação de todas as entidades que integram o grupo operacional:  

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA (Líder) (NIF 505 869 721) 

AVIPE - ASSOCIAÇÃO DE VITICULTORES DO CONCELHO DE PALMELA (NIF 502 136 618) 

QUINTA DO GRADIL - SOCIEDADE VITIVINICOLA, S.A. (NIF 500 557 705) 

ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM CRL (NIF 500 008 248) 

QUINTA DA AROEIRA, SAG LDA (NIF 509 150 497) 

JORGE MANUEL PAIS DE FIGUEIREDO VIEIRA GRAÇA (NIF 218 323 506) 

ATEVA-ASSOCIAÇÃO TÉCNICA DOS VITICULTORES ALENTEJO (NIF 501 678 034) 

JOSE MARIA DA FONSECA, SUCESSORES-VINHOS S.A. (NIF 500 157 871) 

QUINTA DE LOUROSA - SOCIEDADE AGRICOLA LDA (NIF 503 872 687) 

 

Data de início do plano de ação: 1 de janeiro de 2017 

 

Data de conclusão do plano de ação: 31 de dezembro de 2021 
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Evolução dos trabalhos realizados e descrição dos resultados alcançados 
 
Tarefa 1 - Coordenação do projeto 
 

Ponto de situação 

As atividades referentes a esta tarefa foram concretizadas, não tendo havido desvios relativamente 
previsto na candidatura. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

1) Promoção e organização de duas reuniões do Grupo de Acompanhamento, no Instituto Superior de 
Agronomia, com os objetivos de apresentar e discutir os resultados obtidos nos ensaios instalados, 
planear e agendar as tarefas ainda a realizar durante o ano de 2019 e planear as ações de 
demonstração a concretizar no ano de 2020. Estiveram presentes os seguintes parceiros: 
 

 AVIPE - ASSOCIAÇÃO DE VITICULTORES DO CONCELHO DE PALMELA 

 QUINTA DO GRADIL - SOCIEDADE VITIVINICOLA, S.A.  

 ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM CRL 

 QUINTA DA AROEIRA, SAG LDA  

 JORGE MANUEL PAIS DE FIGUEIREDO VIEIRA GRAÇA  

 ATEVA-ASSOCIAÇÃO TÉCNICA DOS VITICULTORES ALENTEJO  

 JOSE MARIA DA FONSECA, SUCESSORES-VINHOS S.A.  

 QUINTA DE LOUROSA - SOCIEDADE AGRICOLA LDA 
 

2) Realização de visitas aos campos experimentais dos diferentes parceiros, com recolha de informação 
para o delineamento das atividades previstas, acompanhamento e avaliação da implementação dos 
planos de ação, demonstração e divulgação do conhecimento gerado. 

3) Elaboração do relatório de progresso do projeto referente ao ano de 2019. 
 

Restantes parceiros 

1) Participação nas duas reuniões do Grupo de Acompanhamento, promovidas e organizadas pelo 
Instituto Superior de Agronomia. 

2) Comunicação e disponibilização da informação acerca do progresso das atividades previstas para 
acompanhamento e avaliação da implementação dos planos de ação, de demonstração e divulgação do 
conhecimento gerado. 

 

Constrangimentos e riscos: não houve. 

 

Destinatários: os destinatários desta tarefa são os nove parceiros do GO. 
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Plano de acompanhamento e avaliação 

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto em que compareceram todos os parceiros. 
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Tarefa 2 – Produção de uvas com baixa pegada ecológica usando a poda 
mecânica em sebe associada à não mobilização do solo 
 

Ponto de situação  

Esta tarefa foi realizada de acordo com o previsto na candidatura, tendo sido acompanhados os campos 
de demonstração instalados. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Realização da poda manual nas sub-parcelas previamente definidas. 

3) Análise físico-química de bagos de cada modalidade colhidos à vindima. 

4) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

5) Análise físico-química dos vinhos obtidos a partir das uvas de cada modalidade. 
 

 

Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas definidas e da poda manual nas restantes sub-
parcelas. 

3) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima. 

4) Colheita de bagos de cada modalidade para posterior análise físico-química. 

5) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

6) Vinificação das uvas produzidas em cada modalidade. 

7) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo.  
 

 

 

Adega Cooperativa de Almeirim (ACA) 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas definidas e da poda manual nas restantes sub-
parcelas. 

3) Mobilização do solo nas sub-parcelas definidas. 

4) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima. 

5) Colheita de bagos de cada modalidade para posterior análise físico-química. 

6) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

7) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo. 
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Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA) 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas definidas e da poda manual nas restantes sub-
parcelas. 

3) Mobilização do solo nas sub-parcelas definidas. 

4) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima. 

5) Colheita de bagos de cada modalidade para posterior análise físico-química. 

6) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

7) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo. 

 
 

 

Quinta da Aroeira 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas nas sub-parcelas dos parceiros 
Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda, nas parcelas acompanhada pela ACA e pela ATEVA. 

2) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima dos parceiros 
Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda, nas parcelas acompanhada pela ACA e pela ATEVA. 

3) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade dos parceiros 
Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda, nas parcelas acompanhada pela ACA e pela ATEVA. 
 

 

Quinta do Gradil 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas nas sub-parcelas dos parceiros 
Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda, nas parcelas acompanhada pela ACA e pela ATEVA. 

2) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima dos parceiros 
Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda, nas parcelas acompanhada pela ACA e pela ATEVA. 

3) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade dos parceiros 
Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda, nas parcelas acompanhada pela ACA e pela ATEVA. 

 

Resultados obtidos 

 
Figura 1 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ATEVA (MAN –poda manual; 
MEC – poda mecânica; entrelinhas mobilizadas, não mobilizadas e mistas) no potencial hídrico foliar de base. 
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Figura 2 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda (M1 – poda 
mínima; M2 – poda em sebe com arame de suporte; M3 – Lys; M4 poda em sebe com vegetação livre) no vigor e 
expressão vegetativa, tendo em conta o número de varas formadas, o peso por vara, o peso de lenha de poda e o 
número de olhos por cepa. 

Figura 3 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ACA (MAN –poda 
manual; MEC – poda mecânica) no vigor, tendo em conta o número de varas e ladrões formados. 

Figura 4 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ATEVA (MAN –poda manual; 
MEC – poda mecânica) no vigor, tendo em conta o número de varas e ladrões formados. 
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Figura 5 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda (M1 – 
poda mínima; M2 – poda em sebe com arame de suporte; M3 – Lys; M4 poda em sebe com vegetação livre) na 
produtividade, tendo em conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 

Figura 6 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ACA (MAN –poda 
manual; MEC – poda mecânica; entrelinhas mobilizadas, não mobilizadas e mistas) na produtividade, tendo em 
conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 
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Figura 7 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ATEVA (MAN –poda manual; 
MEC – poda mecânica; entrelinhas mobilizadas, não mobilizadas e mistas) na produtividade, tendo em conta o número de 
cachos, peso por cacho e rendimento. 

Figura 8 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ATEVA (MAN –poda manual; 
MEC – poda mecânica) na produtividade, tendo em conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 
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Figura 9 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda (M1 – poda mínima; 
M2 – poda em sebe com arame de suporte; M3 – Lys; M4 poda em sebe com vegetação livre) na qualidade, tendo em conta a 
teor alcoólico provável, o pH e a acidez total. 

Figura 10 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ACA (MAN –poda manual; 
MEC – poda mecânica; entrelinhas mobilizadas, não mobilizadas e mistas) na qualidade, tendo em conta o teor alcoólico 
provável, o pH e a acidez total. 
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Constrangimentos e riscos: não houve. 

 

Destinatários: os destinatários desta tarefa são os associados da Adega Cooperativa de Almeirim 
(cerca de 250 viticultores), da ATEVA (cerca de 2000 viticultores) e os produtores e vitivinicultores da 
região do Minho (cerca de 2400). 

 

Plano de acompanhamento e avaliação 

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto em que compareceram todos os parceiros. 

  

Figura 11 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas na parcela acompanhada pela ATEVA (MAN –poda manual; 
MEC – poda mecânica; entrelinhas mobilizadas, não mobilizadas e mistas) na qualidade, tendo em conta a acidez total, o 
pH e o teor alcoólico provável. 
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Tarefa 3 - Produção de uvas com baixa pegada ecológica usando a poda 
mecânica em sebe e a fertilização orgânica do solo 

 

Ponto de situação 

Esta tarefa foi realizada de acordo com o previsto na candidatura, tendo sido acompanhados os campos 
de demonstração instalados. Adicionalmente foi implementado ensaio no campo de demonstração do 
parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Realização da poda manual nas sub-parcelas previamente definidas. 

3) Análise laboratorial de amostras dos fertilizantes orgânicos a aplicar ao solo. 

4) Aplicação do fertilizante orgânico (Resíduos Sólidos Urbanos compostados). 

5) Colheita e análise de amostras de pecíolos à plena floração, para caracterização nutricional das 
videiras de cada modalidade. 

6) Colheita e análise de amostras de solo para caracterização da fertilidade do solo de cada modalidade. 

7) Avaliação do comportamento ecofisiológico, da estrutura e do microclima luminoso do coberto 
vegetal de cada modalidade. 

8) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

9) Análise físico-química dos vinhos obtidos a partir das uvas de cada modalidade. 
 

Quinta da Aroeira 

1) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas definidas e da poda manual nas restantes. 

2) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

3) Aplicação do fertilizante orgânico (Resíduos Sólidos Urbanos compostados). 

4) Colheita de amostras de pecíolos à plena floração, para caracterização nutricional das videiras de 
cada modalidade. 

5) Colheita de amostras de solo para caracterização da fertilidade do solo de cada modalidade. 

6) Avaliação do comportamento ecofisiológico, da estrutura e do microclima luminoso do coberto 
vegetal de cada modalidade. 

7) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima. 

8) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo. 

9) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas nas sub-parcelas dos parceiros Jorge 
Graça e Quinta do Gradil. 

10) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas dos parceiros Jorge Graça e Quinta do Gradil. 

11) Colheita de amostras de pecíolos à plena floração, para caracterização nutricional das videiras de 

cada modalidade do parceiro Jorge Graça e Quinta do Gradil. 
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12) Colheita de amostras de solo para caracterização da fertilidade do solo de cada modalidade dos 
parceiros Jorge Graça e Quinta do Gradil. 

13) Avaliação do comportamento ecofisiológico e do coberto vegetal de cada modalidade dos parceiros 
Jorge Graça e Quinta do Gradil. 

14) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima dos parceiros 
Jorge Graça e Quinta do Gradil. 

15) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade dos parceiros 
Jorge Graça e Quinta do Gradil. 

 

Quinta do Gradil 

1) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas definidas e da poda manual nas restantes sub-
parcelas. 

2) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

3) Aplicação do fertilizante orgânico (Resíduos Sólidos Urbanos compostados). 

4) Colheita de amostras de pecíolos à plena floração, para caracterização nutricional das videiras de 
cada modalidade. 

5) Colheita de amostras de solo para caracterização da fertilidade do solo de cada modalidade. 

6) Avaliação do comportamento ecofisiológico e da estrutura do coberto vegetal de cada modalidade. 

7) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima. 

8) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

9) Vinificação das uvas produzidas em cada modalidade. 

10) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo. 

11) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas nas sub-parcelas dos parceiros Jorge 
Graça e Quinta da Aroeira. 

12) Colheita de amostras de pecíolos à plena floração, para caracterização nutricional das videiras de 

cada modalidade dos parceiros Jorge Graça e Quinta da Aroeira. 

13) Colheita de amostras de solo para caracterização da fertilidade do solo de cada modalidade dos 
parceiros Jorge Graça e Quinta do Aroeira. 

14) Avaliação do comportamento ecofisiológico e do coberto vegetal de cada modalidade dos parceiros 
Jorge Graça e Quinta da Aroeira. 

15) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima dos parceiros 
Jorge Graça e Quinta da Aroeira. 

16) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade dos parceiros 
Jorge Graça. 

 
 

Jorge Graça 

1) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo na Quinta do 
Côro. 
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Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Realização da poda mecânica nas sub-parcelas definidas e da poda manual nas restantes sub-
parcelas. 

3) Aplicação do fertilizante orgânico. 

4) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data da vindima. 

5) Colheita de bagos de cada modalidade para posterior análise físico-química. 

6) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

7) Vinificação das uvas produzidas em cada modalidade. 

8) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo.  

 

Resultados obtidos 
 

 

 

 

Figura 13 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta do Gradil (MAN –poda manual; MEC 
– poda mecânica; M1 – de 5t/ha de RSUC; M2 – de 10t/ha de RSUC; M3 – 20t/ha de RSUC; TEST - Testemunha) no 
potencial hídrico foliar de base. 

Figura 12 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta da Aroeira (MAN –poda manual; MEC 
– poda mecânica; M1 – de 5t/ha de RSUC; M2 – de 10t/ha de RSUC; M3 – 20t/ha de RSUC; TEST - Testemunha) no 
potencial hídrico foliar de base. 
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Figura 14 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Jorge Graça (MAN –poda manual; MEC – poda mecânica; 
BIOC – pó de carvão; ESTR – estrume de bovino; ETAR – Lamas de ETAR; RSUC – resíduos sólidos urbanos compostados; 
TEST – testemunha) no vigor e expressão vegetativa, tendo em conta o número de varas e ladrões formados por cepa, 
peso por vara e o peso de lenha de poda por cepa. 

Figura 15 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda (M – com mobilização 
e sem fertilização orgânica; N – sem mobilização e sem fertilização orgânica; O – com mobilização e com fertilização 
orgânica) no vigor e expressão vegetativa, tendo em conta o número de varas, peso por vara e o peso de lenha de poda 
por cepa. 
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Figura 17 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Quinta do Gradil (MAN –poda manual; MEC – poda 
mecânica; M1 – de 5t/ha de RSUC; M2 – de 10t/ha de RSUC; M3 – 20t/ha de RSUC; TEST - Testemunha) na produtividade, 
tendo em conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 

Figura 16 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Quinta da Aroeira (MAN –poda manual; MEC – poda 
mecânica; M1 – de 5t/ha de RSUC; M2 – de 10t/ha de RSUC; M3 – 20t/ha de RSUC; TEST - Testemunha) na produtividade, 
tendo em conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 
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Figura 19 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda (M – com 
mobilização e sem fertilização orgânica; N – sem mobilização e sem fertilização orgânica; O – com mobilização e com 
fertilização orgânica) na produtividade, tendo em conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 

Figura 18 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Jorge Graça (MAN –poda manual; MEC – poda mecânica; 
BIOC – pó de carvão; ESTR – estrume de bovino; ETAR – Lamas de ETAR; RSUC – resíduos sólidos urbanos compostados; TEST 
– testemunha) na produtividade, tendo em conta o número de cachos, peso por cacho e rendimento. 
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Figura 21 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta do Gradil (MAN –poda manual; MEC – 
poda mecânica; M1 – de 5t/ha de RSUC; M2 – de 10t/ha de RSUC; M3 – 20t/ha de RSUC; TEST - Testemunha) na qualidade, 
tendo em conta a acidez total, o pH e o teor alcoólico provável. 

Figura 20 - Efeito das diferentes modalidades de poda testadas no parceiro Quinta da Aroeira (MAN –poda manual; MEC – 
poda mecânica; M1 – de 5t/ha de RSUC; M2 – de 10t/ha de RSUC; M3 – 20t/ha de RSUC; TEST - Testemunha) na qualidade, 
tendo em conta a acidez total, o pH e o teor alcoólico provável. 
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Figura 23 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Quinta de Lourosa Soc. Agr., Lda (M – com mobilização e 
sem fertilização orgânica; N – sem mobilização e sem fertilização orgânica; O – com mobilização e com fertilização orgânica) 
na qualidade, tendo em conta a acidez total, o pH e o teor alcoólico provável. 

Figura 22 - Efeito das diferentes modalidades testadas no parceiro Jorge Graça (MAN –poda manual; MEC – poda 
mecânica) na qualidade, tendo em conta a acidez total, o pH e o teor alcoólico provável. 
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Constrangimentos e riscos: não houve. 

 

Destinatários: são os produtores e os vitivinicultores das regiões de Lisboa (cerca de 1 200) e do Tejo 
(cerca de 1000). 

 

Plano de acompanhamento e avaliação  

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto. 
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Tarefa 4 - Produção de uvas com baixa pegada ecológica através da aplicação 
de técnicas de viticultura de precisão à poda mecânica e da não mobilização 
do solo 
 

Ponto de situação 

Esta tarefa foi realizada de acordo com o previsto na candidatura, tendo sido acompanhados os campos 
de demonstração instalados. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Avaliação do comportamento ecofisiológico, da estrutura e do microclima luminoso do coberto 
vegetal de cada modalidade. 

3) Análise físico-química de bagos de cada modalidade colhidos à vindima. 

4) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 
 

AVIPE 

1) Acompanhamento da evolução da maturação para determinação da data de vindima. 
 

José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. 

1) Coordenação da manutenção do campo de demonstração ao longo do ciclo vegetativo. 
 

Quinta da Aroeira 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Avaliação do comportamento ecofisiológico, da estrutura e do microclima luminoso do coberto 
vegetal de cada modalidade. 

3) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 

 

Quinta da Gradil 

1) Avaliação do vigor e da expressão vegetativa das videiras eleitas. 

2) Vindima das videiras eleitas para caracterização da produtividade de cada modalidade. 
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Resultados obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Efeito das modalidades testadas no parceiro José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. (URMP –poda mecânica de 
taxa uniforme; VRMP – poda mecânica de taxa variável; NDVI: 1 – baixo; 2 – médio; 3 – alto) na expressão vegetativa, tendo 
em conta o número de olhos por cepa. 

Figura 25- Efeito das modalidades testadas no parceiro José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. (URMP –poda mecânica de 
taxa uniforme; VRMP – poda mecânica de taxa variável; NDVI: 1 – baixo; 2 – médio; 3 – alto) na produtividade, tendo em 
conta o número de cachos por videira e o peso por cacho.  
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Figura 26- Efeito das modalidades testadas no parceiro José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. (URMP –poda mecânica de taxa 
uniforme; VRMP – poda mecânica de taxa variável; NDVI: 1 – baixo; 2 – médio; 3 – alto) na produtividade, tendo em conta o 
rendimento (t/ha).  

Figura 27- Efeito das modalidades testadas no parceiro José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. (URMP –poda mecânica de 
taxa uniforme; VRMP – poda mecânica de taxa variável; NDVI: 1 – baixo; 2 – médio; 3 – alto) na qualidade, tendo em conta 
o pH e a acidez total. 
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Constrangimentos e riscos: não houve. 

 

Destinatários: os destinatários desta tarefa são os cerca de 300 vitivinicultores associados da AVIPE. 

 

Plano de acompanhamento e avaliação 

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto.  

Figura 28- Efeito das modalidades testadas no parceiro José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. (URMP –poda 
mecânica de taxa uniforme; VRMP – poda mecânica de taxa variável; NDVI: 1 – baixo; 2 – médio; 3 – alto) na qualidade, 
tendo em conta o teor alcoólico provável. 

Figura 29- Efeito das modalidades testadas no parceiro José Maria da Fonseca Sucessores, S.A. (URMP –poda mecânica 
de taxa uniforme; VRMP – poda mecânica de taxa variável; NDVI: 1 – baixo; 2 – médio; 3 – alto) na qualidade, tendo em 
conta as antocianinas e fenóis totais presentes nos bagos.  



Evolução dos trabalhos e resultados - 2019 

 

24 

Tarefa 5 - Desenvolvimento de métodos expeditos de estimativa do risco: o 
caso da cigarrinha-verde 
 

Ponto de situação  

Esta tarefa foi parcialmente realizada de acordo com o previsto na candidatura, tendo sido instalado e 
acompanhado o ensaio no campo de demonstração. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

1) Instalação de armadilhas amarelas tipo Rebell para monitorização da população de cigarrinha-verde 
nas sub-parcelas definidas da parcela do parceiro José Maria da Fonseca Sucessores – Vinhos, S.A. 

2) Contabilização, em laboratório, do número de adultos capturados por armadilha. 

3) Determinação da curva de voo dos adultos de cigarrinha-verde. 
 

AVIPE 

1) Substituição semanal das armadilhas amarelas tipo Rebell para monitorização da população de 
cigarrinha-verde nas sub-parcelas definidas. 

2) Contabilização, em laboratório, do número de adultos capturados por armadilha. 

 

Resultados obtidos 

Monitorização da população de cigarrinha-verde através da determinação da curva de voo dos adultos. 

 

Constrangimentos e riscos: Devido ao número reduzido de indivíduos de cigarrinha-verde presente 
nas armadilhas de monitorização, não foi possível relacionar os níveis de infestação e os estragos 
provocados com os dados referentes à variabilidade espacial recolhidos na parcela. 

 

Destinatários: os destinatários desta tarefa são os cerca de 300 vitivinicultores associados da AVIPE. 

 

Plano de acompanhamento e avaliação 

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto. 
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Tarefa 6 - Avaliação de novos meios de proteção biotécnicos no combate a 
cochonilhas-algodão da vinha 

 

Ponto de situação 

Esta tarefa foi parcialmente realizada de acordo com o previsto na candidatura, tendo sido 
acompanhados os campos de demonstração instalados. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia 

1) Implementação do ensaio de confusão sexual em três parcelas (Ribafreixo, Golhelha e Monte do 
Duque) acompanhadas pela ATEVA (Vidigueira, Reguengos de Monsaraz). Cada parcela foi dividida 
em duas sub-parcelas (1ha) de forma a serem definidas as modalidades de confusão sexual e 
testemunha. 

2) Instalação dos difusores com feromona sexual na sub-parcela de confusão sexual nas parcelas 
acompanhadas pela ATEVA (Vidigueira e Reguengos de Monsaraz). 

3) Implementação do ensaio na parcela do parceiro Jorge Graça (Quinta do Côro – Sardoal). 

4) Instalação de armadilhas iscadas com feromona sexual de cochonilha-algodão-da-vinha nas parcelas 
acompanhadas pela ATEVA e do parceiro Jorge Graça. 

5) Contabilização, em laboratório, do número de machos adultos de cochonilhas-algodão e de fêmeas 
do parasitoide Anagyrus pseudococci capturados semanalmente nas armadilhas instaladas nas sub-
parcelas em confusão sexual e testemunha (Vidigueira e Reguengos de Monsaraz). 

6) Contabilização, em laboratório, do número de machos adultos de cochonilhas-algodão e de fêmeas 
do parasitoide Anagyrus pseudococci capturados semanalmente nas armadilhas instaladas (Sardoal). 

7) Contabilização do número de indivíduos nas videiras, nos meses de junho e julho, nas sub-parcelas 
em confusão sexual e testemunha (Vidigueira e Reguengos de Monsaraz). 

8) Contabilização do número de indivíduos nos cachos à vindima nas sub-parcelas em confusão sexual 
e testemunha (Vidigueira e Reguengos de Monsaraz). 

9) Instalação de batatas-armadilha nas parcelas em confusão sexual e de testemunha (Vidigueira e 
Reguengos de Monsaraz). 

10) Avaliação, em laboratório, da taxa de reprodução das cochonilhas expostas no campo nas batatas-
armadilha e da taxa de parasitismo por Anagyrus pseudococci. 

 

ATEVA 

1) Substituição semanal das armadilhas sexuais de cochonilha-algodão da vinha nas parcelas em 
confusão sexual e de testemunha 

2) Instalação dos difusores de confusão sexual nas parcelas em confusão sexual. 
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Jorge Graça 

1) Substituição semanal das armadilhas sexuais de cochonilha-algodão da vinha instaladas nas parcelas 
em confusão sexual e de testemunha 

 

Resultados obtidos 

Determinação da curva de voo dos machos de cochonilhas-algodão em três parcelas (Ribafreixo, 
Golhelha e Monte do Duque) acompanhadas pela ATEVA (Vidigueira, Reguengos de Monsaraz) e na 
parcela do parceiro Jorge Graça (Quinta do Côro – Sardoal). 

Aplicação da técnica de confusão sexual para limitar as populações desta espécie nas regiões da 
Vidigueira e Reguengos de Monsaraz.  

Avaliação do efeito da técnica de confusão sexual na população de cochonilha-algodão-da-vinha nas 
videiras e nos cachos nas parcelas acompanhadas pela ATEVA. 

 

 

 

 

Figura 30 - Índice de confusão determinado através do número de machos capturados nas armadilhas de monitorização, nas 
sub-parcelas em confusão sexual (CS) e testemunha (T) das parcelas (Ribafreixo, Golhelha e Monte do Duque) acompanhadas 
pela ATEVA (Vidigueira, Reguengos de Monsaraz) entre 2017 e 2019. 

Figura 31 - Efeito da técnica de confusão sexual em cochonilha-algodão-da-vinhas na percentagem de videiras infestadas 
nas sub-parcelas em confusão sexual (CS) e testemunha (T) das parcelas (Ribafreixo, Golhelha e Monte do Duque) 
acompanhadas pela ATEVA (Vidigueira, Reguengos de Monsaraz) entre 2017 e 2019. 
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Constrangimentos e riscos: após contabilização do número de machos adultos de cochonilhas-
algodão presentes nas armadilhas de captura instaladas na parcela do parceiro Jorge Graça, verificou-
se que a população era residual. Por essa razão, não foi instalado o ensaio de confusão sexual visto não 
ser possível observarem-se diferenças nos parâmetros avaliados entre as modalidades testadas 
(confusão sexual e testemunha). 
 

Destinatários: cerca de 2000 associados da ATEVA e os cerca de 1000 produtores e vitivinicultores da 
região do Tejo. 
 

Plano de acompanhamento e avaliação 
 
O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto. 

 
 

  

Figura 32 - Efeito da técnica de confusão sexual em cochonilha-algodão-da-vinhas no número de indivíduos por cacho (à 
vindima) nas sub-parcelas em confusão sexual (CS) e testemunha (T) das parcelas (Ribafreixo, Golhelha e Monte do Duque) 
acompanhadas pela ATEVA (Vidigueira, Reguengos de Monsaraz) entre 2017 e 2019. 
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Tarefa 7 - Avaliação/quantificação da Pegada Ecológica, Biocapacidade e 
Pegada de Carbono das uvas produzidas em cada um dos campos 

 

Ponto de situação 
Esta tarefa foi parcialmente realizada, tendo sido recolhida junto dos parceiros informação relativa a 
práticas agrícolas que influenciam a Pegada Ecológica, a Biocapacidade e a Pegada de Carbono das uvas 
produzidas. 
 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia 

1) Recolha de informação junto dos parceiros, com vista à avaliação da Pegada Ecológica, 
Biocapacidade e Pegada de Carbono. 

2) Processamento e tratamento da informação recolhida. 

 

Quinta da Aroeira 

1) Recolha de informação junto dos parceiros, com vista à avaliação da Pegada Ecológica, 
Biocapacidade e Pegada de Carbono. 

2) Processamento e tratamento da informação recolhida. 

 

Restantes parceiros 

1) Recolha de informação junto dos parceiros, com vista à avaliação da Pegada Ecológica, 
Biocapacidade e Pegada de Carbono. 

 

Resultados obtidos  
 
Recolha de informação relativa a práticas agrícolas que influenciam a Pegada Ecológica, a Biocapacidade 
e a Pegada de Carbono das uvas produzidas. 
 

Constrangimentos e riscos: diversas sub-tarefas relacionadas com a “ecofisiologia da vinha” e a 
“vinificação das uvas” não puderam ser realizadas em alguns parceiros, pelo que não foi possível 
determinar totalmente a Pegada Ecológica, a Biocapacidade e a Pegada de Carbono das uvas 
produzidas. 

 

Destinatários: os destinatários desta tarefa são os cerca de 2400 produtores e vitivinicultores da região 
do Minho, cerca de 1200 produtores e vitivinicultores da região de Lisboa, cerca de 1000 produtores e 
vitivinicultores da região do Tejo e os cerca de 2300 associados da AVIPE e da ATEVA. 
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Plano de acompanhamento e avaliação 

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto. 
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Tarefa 8 - Demonstração e divulgação de resultados 
 

Ponto de situação 

Esta tarefa foi realizada de acordo com o previsto na candidatura. 

 

Ações desenvolvidas 

Instituto Superior de Agronomia 

1) Participação no Joint Meeting of the IOBC/WPRS Working Group “Pheromones and other 
semiochemicals in IP" & "Integrated Protection of Fruit Crops” que se realizou entre 20 e 25 de 
janeiro de 2019 em Lisboa, com apresentação em poster para divulgação de resultados do Grupo 
Operacional. 

2) Participação nas Jornadas Técnicas da Associação de Viticultores de Alenquer: Poda de Vinha que se 
realizaram nos dias 14 e 21 de fevereiro na Merceana, com apresentação do Grupo Operacional e 
sessão de demonstração da máquina de poda. 

3) Organização de ação de demonstração na Quinta do Gradil (Vilar – Cadaval) que se realizou no dia 
15 de fevereiro de 2019, com presentação do Grupo Operacional e sessão de demonstração da 
máquina de poda. 

4) Organização de ação de demonstração na Quinta de Lourosa (Lousada) que se realizou no dia 28 de 
fevereiro de 2019, com presentação do Grupo Operacional e sessão de demonstração da máquina 
de poda. 

5) Participação na XXXI Festa do Vinho que se realizou no dia 30 de abril no Cartaxo, com apresentação 
do Grupo Operacional. 

6) Participação no 11º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo que se realizou entre 15 e 17 de maio de 
2019 em Évora, com apresentação de 2 comunicações orais para divulgação de resultados do Grupo 
Operacional. 

7) Preparação e submissão de dois artigos nas Actas do 11º Simpósio Vitivinícola do Alentejo:  

a. Botelho M, Cruz A, Mourato C, Silva E B; Castro J, Magalhães P, Rogado B, Videira P, Mata F, Pirilito 
A, Franco J C, Mexia A, Ricardo-da-Silva, Castro R, Ribeiro H. 2019. Intensificação sustentável da 
viticultura através da poda mecânica: Efeitos no rendimento, vigor e composição das uvas (Vitis 
vinifera L.). Actas do 11º Simpósio Vitivinícola do Alentejo: 175-186. 

b. Magalhães P, Botelho M, Cruz A, Castro J, Silva E B, Oliveira C, Mexia A, Ricardo-da-Silva J, Castro 
R, Ribeiro H. 2019. Mecanização da poda. Efeitos no rendimento e qualidade da cv. ‘Loureiro’ 
(Vitis vinifera L.). Actas do 11º Simpósio Vitivinícola do Alentejo: 211-217. 

8) Participação na Feira Nacional de Agricultura dedicada ao tema “A vinha e o vinho” que se realizou 
entre 8 e 16 de junho de 2019 em Santarém, com apresentação do Grupo Operacional. 

9) Participação no XVth International Symposium on Scale Insect Studies que se realizou entre 17 e 20 
de junho de 2019 em Zagreb, com apresentação de comunicação oral para divulgação de resultados 
do Grupo Operacional. 

10) Participação no EnoForum 2019 que se realizou entre 21 e 23 de maio em Vicenza, com apresentação 
de comunicação oral para divulgação de resultados do Grupo Operacional. 
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11) Participação no Workshop Regional de Inovação na Agricultura: Sistema Agroflorestal Montado – 
Viticultura no dia 19 de setembro de 2019 em Coruche, com apresentação do Grupo Operacional e 
sessão de demonstração do ensaio a decorrer na parcela do parceiro José Maria da Fonseca 
Sucessores – Vinhos, S.A. 

12) Participação no International Symposium on Precision Management of Orchards And Vineyards que 
se realizou entre 7 e 11 de outubro de 2019 em Palermo, com apresentação de comunicação oral 
para divulgação de resultados do Grupo Operacional. 

13) Preparação e submissão de um artigo na Acta Horticulturae: 

a. Botelho M, Cruz A, Mourato C, Castro R, Ribeiro H, Braga R. 2019. Variable Rate Mechanical 
Pruning. A new way to prune vines. Acta Horticulturae. 

14) Participação no IOBC-WPRS Meeting of Working Group "Integrated Protection in Viticulture“ que se 
realizou entre 6 e 8 de novembro de 2019 em Vila Real, com apresentação de comunicação oral para 
divulgação de resultados do Grupo Operacional.  

15) Disponibilização de informação para divulgação na Rede Rural Nacional. 
 

AVIPE 

1)  Desenvolvimento de ambiente web para divulgação do Grupo Operacional. 

 

Resultados obtidos 

Divulgação do grupo operacional em encontros nacionais e internacionais.  

Submissão de artigos em encontros nacionais e internacionais. 

Divulgação do Grupo operacional nas redes sociais e na Rede Rural Nacional. 

Planeamento de ações de demonstração a realizar no ano de 2020. 
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Figura 33 - Poster apresentado no Joint Meeting of the IOBC/WPRS Working Group “Pheromones and other semiochemicals 
in IP" & "Integrated Protection of Fruit Crops”, em Lisboa. 
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Figura 34 - Poster de divulgação das Jornadas Técnicas da Associação de Viticultores de Alenquer: Poda de Vinha, na 
Merceana. 
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Figura 35 - Poster de divulgação da segunda data das Jornadas Técnicas da Associação de Viticultores de Alenquer: Poda de 
Vinha, na Merceana. 
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Figura 36 - Poster de divulgação da Ação de Demonstração do Grupo Operacional na Quinta do Gradil, em Vilar (Cadaval). 
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Figura 37 - Poster de divulgação da Ação de Demonstração do Grupo Operacional na Quinta de Lourosa, em Lousada. 
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Figura 38 - Comunicação oral apresentada na XXXI Festa do Vinho, no Cartaxo. 

Figura 39- Comunicação oral apresentada no 11º Simpósio do Alentejo, em Évora. 
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Figura 40 - Comunicação oral apresentada no 11º Simpósio do Alentejo, em Évora. 

Figura 41 - Comunicação oral apresentada no XVth International Symposium on Scale Insect Studies, em 
Zagreb. 
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Figura 42 - Comunicação oral apresentada no EnoForum 2019, em Vicenza. 
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Figura 43 - Programa de divulgação do Workshop Regional de Inovação na Agricultura: Sistema Agroflorestal Montado, 
em Coruche. 
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Figura 45 - Comunicação oral apresentada no IOBC-WPRS Meeting of Working Group "Integrated Protection in Viticulture“, 
em Vila Real. 

Figura 44 - Comunicação oral apresentada no International Symposium on Precision Management of Orchards And 
Vineyards, em Palermo. 
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Constrangimentos e riscos: não houve. 

 

Destinatários: os destinatários desta tarefa são os cerca de 2400 produtores e vitivinicultores da região 
do Minho, cerca de 1200 produtores e vitivinicultores da região de Lisboa, cerca de 1000 produtores e 
vitivinicultores da região do Tejo e cerca de 2300 associados da AVIPE e da ATEVA. 

 

Plano de acompanhamento e avaliação 

O plano de acompanhamento e avaliação foi concretizado de acordo com o previsto, tendo sido 
realizadas visitas aos parceiros com recolha de informação referente à execução das tarefas previstas 
no projeto e promovidas duas reuniões de coordenação, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


